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Benvolguts amics i amigues,
Com ja és habitual, em dirigeixo a tots 

els lectors i lectores d’aquest butlletí per 
informar-vos del dia a dia del Centre Co-
marcal Lleidatà. Com en cada edició, d’una 
manera il·lustrativa se us va informant de 
tots els actes rellevants i de les activitats 
que s’han desenvolupat al Centre durant 
els últims quatre mesos. Per no ser reite-
ratiu, em limitaré a fer un breu comentari 
sobre la necessitat que té el Centre Lleidatà 
de millorar algunes estructures.
En la  darrera Assemblea General del 26 de 
gener ja es va parlar de la necessitat  de fer 
una reforma a fons de l’aire condicionat i 
de la calefacció, ja que els aparells actuals 
estan bastant deteriorats i tot sovint es pro-
dueixen avaries. També, per seguretat, s’ha 
de reformar la instal·lació elèctrica. En el 
mateix sentit, la cuina precisa algunes re-
formes. Es procurarà que aquestes obres es 
portin a terme durant l’estiu, ja que és el 
període de l’any en què hi ha menys acti-
vitats.

Quan calgui, es comunicarà a tots els socis 
la data exacta del començament d’aquestes 
obres. No puc oblidar d’esmentar la neces-
sitat de revisar l’actual ascensor, ja que 
molt sovint ocasiona problemes. Vull re-
cordar també que, si es superen totes les 
dificultats existents, s’instal·larà un altre 
ascensor a l’entrada de Gran Via.
Totes aquestes reformes que acabo 
d’esmentar i altres que estan en perspec-
tiva contribuiran, sens dubte, que moltes 
persones i algunes Entitats es decideixin a 
formar part del Centre Comarcal Lleidatà. 
La Junta de Govern ha dedicat molt temps 
a promocionar el Centre i ens sembla que 
hi ha un interès creixent. No defallirem en 
el projecte de fer viable el nostre Centre.
A mesura que els nostres projectes es vagin 
concretant, us n’informarem abastament.
Una salutació ben cordial,

   
El President,
Jesús Escales i Barbal
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PUBILLALTGE COMARCAL DEL SEGRIÀ 

El Consell Comarcal del Segrià torna 
a organitzar la 3a edició del certa-

men de Pubillatge Comarcal al munici-
pi d’Almacelles. La data escollida per a  
l’acte és diumenge 1 de juny.
El pubillatge és una tradició molt arrelada 
al territori català i també a la comarca del 
Segrià. Antigament, la pubilla i l’hereu he-
retaven el patrimoni familiar. A dia d’avui, 
el pubillatge representa aquestes figures i 
el que hereten és un llegat immaterial: una 
llengua, uns costums, unes tradicions, uns 
valors, un patrimoni, una cultura, una ma-
nera de fer i un tarannà. Els hereus i les 
pubilles són els encarregats de preservar-
ho, de donar-ho a conèixer allà on van i de 
traslladar-ho a les properes generacions de 
pubillatge. 
La finalitat del certamen és regular l’elecció 
de la Pubilla  i Dames i l’Hereu i Cabalers 
Comarcal, representants del  foment i tra-
dicions de la comarca del Segrià. 
Són joves de 16 i 23 anys amb un fort vin-
cle amb el teixit associatiu dels respectius 

municipis. Provenen de les associacions 
esportives, culturals, socials de les viles i 
ciutats del Segrià. Joves amb un fort com-
promís amb la cultura i el patrimoni local 
dels pobles de la comarca, que els han vist 
créixer o bé que els han acollit. 
Poden presentar candidatura els hereus i 
pubilles locals de la Comarca del Segrià. 
Els candidats i candidates hauran d’estar 
en possessió del títol de pubilla i hereu lo-
cal  i trobar-se dins l’any de vigència local.

Els actes seran els següents:
Matí:  Proves escrites i orals als candidats 
i candidates
Tarda: Activitats festives entorn a la cultu-
ra popular i acte de proclamació
Més informació: www.segria.cat
Hi esteu tots i totes convidats!!

EL SEGRIÀ



Butlletí informatiu • abril 2019 • 7COMARQUES

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA PEDRA 
SECA DE TORREBESSES

El Centre d’Interpretació de la Pedra 
Seca de Torrebesses (CIPS) té com a 

funció principal l’estudi i la divulgació del 
patrimoni de Torrebesses, principalment 
tot allò que té a veure amb el treball dels 
pagesos i la vida rural.
Per una banda, el CIPS organitza sortides 
pel terme per tal de conèixer les construc-
cions de pedra seca que els pagesos han 
anat construint al llarg dels anys, principal-
ment a finals del segle XIX i principis del 
segle XX. Aljubs per a l’emmagatzematge 
d’aigua, espones i cabanes de volta, ex-
pliquem també la relació establerta entre 
el treball de la pedra, l’aprofitament de 
l’aigua i les eines emprades per a treballar 
la pedra. El terme de Torrebesses compta 
amb una immensa quantitat i qualitat de 
construccions de pedra seca, com veuràs a 
les imatges.
Una altra de les rutes que ofereix el cen-
tre focalitza molt més la vessant històrica 
i monumental del poble, hi explico la his-

tòria del poble, al mateix temps que reco-
rrem edificis com el castell d’origen mu-
sulmà (recentment restaurat i reconvertit 
en casa rural), l’església del segle XII, el 
museu etnològic, les cases fortes del po-
ble o l’aventura de l’”església” nova de 
segle XVIII. Menció a part mereix el re-
taule de pedra policromada que es troba 
dins l’església, un impressionant exemple 
de l’Escola de Lleida.
A part d’això, el CIPS també és el centre 
cultural del poble, hi organitzem expo-

sicions temporals gratuïtes, ja sigui d’art 
(pintura i escultura) o d’història, ara per 
exemple en tenim una de material de la 
Segona Guerra Mundial. A més a més, el 
Centre compta amb una petita biblioteca 
dedicada sobretot a temes d’història i ar-
quitectura rural i pedra seca, així com un 
projector per explicar les diferents fun-
cions d’aquestes construccions. El CIPS 
actua també com a distribuïdor de produc-
tes del poble, amb l’oli de la cooperativa 
de Torrebesses com a element estrella.

EL SEGRIÀ
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Totes les explicacions que fem a dins del 
centre (de l’exposició temporal, el soterra-
ni amb un celler, estable i eines de pedra 
seca i les diapositives) són totalment gra-
tuïtes.
Cordialment, 

Diego Teruel 

Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de 
Torrebesses

EL SEGRIÀ
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VALLBONA DE LES MONGES: ESPAI 
MONTESQUIU 
 
Vallbona de les Monges va obrir les por-
tes de l’Espai Montesquiu el passat 24 de 
març, projecte impulsat per l’Ajuntament 
de la població. Habilitat a l’edifici de l’antic 
hospital del monestir, aquest nou apara-
dor museístic té l’objectiu de divulgar els 
orígens del poble de Montesquiu, el qual 
s’abandonà per les disposicions del Con-
cili de Trento i donà peu a l’actual poble 
de Vallbona de les Monges. L’Equipament 
també té un apartat dedicat al pedagog i in-
vestigador Josep-Joan Piquer i Jover i a la 
seva esposa Carlota Pomés, els quals van 
dur a terme una significativa tasca de pre-
servació de patrimoni històric a la zona de 
Vallbona de les Monges i també de Mon-
tesquiu.
La mostra es completa amb un seguit de 
peces arquitectòniques de gran valor que 
fins ara figuraven al fons del Museu Co-
marcal de l’Urgell, de les èpoques del 
romànic i del gòtic.

L’espai està obert cada dia de 10 a 14h, ex-
cepte dilluns i dijous i l’accés és gratuït i 
visita lliure.

Marta Capdevila

Oficina Municipal de Turisme

L’URGELL
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SANT MARTÍ DE LES TOMBETES

El jaciment medieval de Sant Martí de 
les Tombetes (segles IV-XIII) es situa 

a la comarca del Pallars Jussà, al nucli de 
Moror, dins del terme de Sant Esteve de la 
Sarga. Ocupa un cim de 800 m. d’alçada, 
en el qual es localitzen les restes d’un an-
tic assentament fortificat, delimitat al nord 
i sud per pendents abruptes i poc practi-
cables. El camí d’accés al jaciment, situat 
en la part oest, es troba protegit per un 
fossar picat a la mateixa roca i una forti-
ficació tardoromana de més de dos metres 
d’alçada. D’aquest primer moment asso-
ciaríem unes zones de producció formades 
per estructures excavades en la roca, de 
formes circulars i quadrangulars, així com 
diversos canals que podrien conduir algun 
tipus de líquid. Seguidament parlaríem 
d’una segona fase, assimilada amb una ne-
cròpolis d’època tardo-antiga i medieval, 
situada a l’oest del jaciment. L’església, 
que s’emplaça al bell mig del jaciment, se-
ria de cronologia posterior a la necròpolis, 
segurament d’època medieval. Finalment, 
parlaríem d’una sèrie d’aterrassaments on 

trobem tant zones de producció de matè-
ries primeres com zones d’hàbitat.
Bibliografia:
- Sant Martí de les Tombetes». Laboratori 
d’Arqueologia de la Universitat de Barce-
lona. [Consulta: 7 novembre 2018]).
- Bolòs i Masclans, Jordi; Fité i Llevot, 
Francesc. «Despoblat de Sant Martí de les 
Tombetes». A: El Pallars. Barcelona: Enci-
clopèdia Catalana, 1993 (Catalunya romà-
nica, XV). ISBN 84-7739-566-7.

- Gavín. Pallars Jussà. Barcelona: Arxiu 
Gavín, 1981 (Inventari d’esglésies, 8). 
ISBN 84-85180-25-9.
- Pagès, M. «Sant Esteve de la Sarga». A: 
El Pallars, la Ribargorça i la Llitera. Bar-
celona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 
1984 (Gran Geografia Comarcal de Cata-
lunya, 12). ISBN 84-85194-47-0

PALLARS JUSSÀ
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LA TORRE D’ALSAMORA

El Castell d’Alsamora fou una fortifica-
ció medieval de la qual en resta la to-

rre. Està situat en el poble d’Alsamora dins 
del municipi de Sant Esteve de la Sarga, al 
Pallars Jussà. Guaita de la Baixa Ribagor-
ça, és la segona en alçada de Catalunya.
El castell, encara que clarament és d’origen 
medieval (probablement del segle XI), no 
s’ha documentat abans del segle XVIII, 
quan apareix esmentat a les respostes del 
poble al qüestionari de Francisco de Za-
mora. Tanmateix, el seu terme sí que està 
documentat des del 1038, en les afronta-
cions de l’alou de Fabregada.
Actualment és visible sobretot una torre, 
però en la Geografia de Francesc Carreras 
Candi, se citen “interessants torres de de-
fensa del temps de la reconquesta”. Aques-
ta torre ha mantingut el mateix aspecte en 
els darrers cent anys.
Aquest castell pertanyia a una línia defen-
siva al nord del Montsec, que era formada 
per, almenys, Viacamp, Girbeta, Fabrega-
da, Castellnou de Montsec, l’Alzina, Mo-

ror, Estorm, Llimiana, Sant Miquel de la 
Vall, Montllor i Toló.
Al mig del poble i dalt el turonet que el do-
mina hi ha una torre circular amb basament 
folrat i en bon estat. La construcció és amb 
carreus petits disposats en filades regulars, 
característic del segle XI. L’alçada és de 
30 m, 10 m de diàmetre exterior i 3,25 de 
gruix de mur. A llevant s’hi obren dues fi-

nestres i hi ha una sagetera davall. A po-
nent hi ha una porta esbalandrada.
La torre del castell, la segona més alta de 
Catalunya
A l’interior, està dividida en quatre com-
partiments diferents. A baix de tot hi ha 
una cambra coberta amb una falsa cúpu-
la de pedra tosca, d’una alçada de 3,2 m. 
actualment, però que en devia tenir 4 o 5, 

PALLARS JUSSÀ
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primitivament. Per damunt seu, a uns 4 m. 
d’alçada respecte de l’exterior, hi ha la por-
ta d’entrada, que mira al nord, i una ober-
tura cap a ponent. La porta era adovellada, 
però les dovelles que formaven el mig punt 
foren arrencades. Per damunt de l’estança 
de la porta es veu els suports d’un sostre, a 
4 m. d’alçada, i per damunt, uns 3,5 m. més 
amunt, encara un altre, que formaven dues 
cambres més. La del tercer nivell presenta 
unes espitlleres de doble esqueixada, una 
mirant cap a llevant i l’altra cap a migdia.
Les parets són fetes amb carreus irregular-
ment escairats, petits i massissos, disposats 
en filades regulars. Aquesta mena d’aparell 
ens remet a les proximitats de l’any 1000.
El capdamunt de la torre presenta uns fi-
nestrals més grossos que les espitlleres 
del pis inferior, que no se sap si era comú 
en aquesta mena de torres, atès que la 
d’Alsamora és la més alta i ben conservada 
que ha arribat als nostres dies
Bibliografia:
- BENITO I MONCLÚS, Pere; BOLÒS 
I MASCLANS, Jordi i FITÉ I LLEVOT, 
Francesc. “Castell d’Alsamora”, a El Pa-

llars. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 
1993 (Catalunya romànica, XV). ISBN 
84-7739-566-7
- BURON, Vicenç. Esglésies i castells 
romànics del Pirineu català i Andorra: Guia. 
Tremp: Garsineu Edicions, 1994 (Bibliote-
ca pirinenca; 10). ISBN 84-88294-28-X
- PAGÈS, M. “Sant Esteve de la Sarga”. 
Dins El Pallars, la Ribargorça i la Llitera. 
Barcelona: Fundació Enciclopèdia Cata-
lana, 1984 (Gran Geografia Comarcal de 
Catalunya, 12). ISBN 84-85194-47-0
- ROCAFORT, Ceferí. “Provincia de Lle-
yda”, a Geografia general de Catalunya 
dirigida per Francesch Carreras y Candi. 
Barcelona: Establiment Editorial d’Albert 
Martín, després del 1900

PALLARS JUSSÀ
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA (26.01.19)

Assemblea General Extraordinària (26·01·19)
Socis assistents a l’acte.

Assemblea General Extraordinària (26·01·19)
Vista general de la reunió.

Assemblea General Extraordinària (26·01·19) El Tresorer, 
Climent Llorens, el Secretari, Josep Mª Satorres, el President, 
Jesús Escales i la responsable de cultura, Joana Novau.

Assemblea General Extraordinària (26·01·19)
El Tresorer, Climent Llorens, el Secretari, Josep Mª Satorres, el 
President, Jesús Escales i la responsable de cultura, Joana Novau.

Assemblea General Extraordinària (26·01·19)
El soci Joan Carulla, dient unes paraules.

Assemblea General Extraordinària (26·01·19)
Socis assistents a l’acte.
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ACTIVITATS CULTURALS
GENER-FEBRER-MARÇ 2019

GENER 2019

Dia 8
Grup Claror
Tertúlia: “Del Black Friday a les rebaixes” 

Conferència
L’Institut Nova Història (INH) i el CCLL 
presenten el Cicle de Conferències d’Història. 
Títol: “Els comtes-reis de Barcelona (i 
Tarragona)”
Ponent: Ivan Giménez, historiador.

Dia 11
Sessions descoberta lectora
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”, 
per Joana-Alba Cercós. 
Tema: “Literatura, exili i presó”

Racó poètic dels divendres
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i  Ramon 
Ripoll i Arcarons, professor de Lingüística, 
van presentar una roda de poetes oberta a tot el 
públic assistent.

Dia 15
Grup Claror
Tertúlia: “El poder, elegit o imposat?”

Presentació de llibre
Títol: ”L’espero mentre la imagino”
Autor: Toni Rodés. 
Presentació a càrrec del periodista Pep Borrell.

Dia 20
Actuació musical
Concert que va ser ofert per 3 estudiants de 
l’ESMUC, on van interpretar cançons de música 
clàssica. Grup compost per un piano, un violí i 
un violoncel.

Dia 22
Grup Claror
Tertúlia: “El mòbil com a control social”

Dia 23
Visita cultural per Barcelona 
Lloc: Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de 
Barcelona (La Rambla, 115)

Dia 24
Conferència
Títol: “Configuració / Ajustaments i 
funcionaments de les Aplicacions (Apps) més 
usuals dels Smartphones”
Ponent: Antoni Maria Badia, professor 
d’informàtica del CCLL.

Dia 25
Racó poètic dels divendres
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i  Ramon 
Ripoll i Arcarons, professor de Lingüística, 
van presentar una roda de poetes oberta a tot el 
públic assistent.

Dia 26
Assemblea General Ordinària del Centre 
Comarcal Lleidatà

Dia 27
Teatre
Títol: “Manual d’un garrepa”
Autor: Oliver Dazat.
Direcció: Albert Capel.
A càrrec del grup: Vada Retro
Coordinació: Josep Carles.

Dia 29
Grup Claror
Tertúlia: “Residències d’avis. Quan? Com? Per 
què?”

Conferència
El Cercle Català d’Història organitza aquest acte. 
Títol: “Els ports a l’època antiga”. 
Ponent: Antoni Jaquemot, especialista en el món 
Iber.
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FEBRER 2019

Dia 5
Grup Claror
Tertúlia: “Com augmentar sous i pensions?”

Dia 8
Sessions descoberta lectora
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”, 
per Joana-Alba Cercós. 
Tema: “La fabricanta, de Dolors Monserdà”

Racó poètic dels divendres
L’Anna Maria Vintró, poetessa i en Ramon Ripoll, 
professor de lingüística, van presentar una roda de 
poetes oberta a tot el públic assistent.

Dia 12
Grup Claror
Tertúlia: “Monarquia o República”

Dia 14
Conferència
Títol: “Mite i realitat de la descoberta i colonització 
espanyola d’Amèrica”.
Ponent: Margarita Barjau, historiadora i pedagoga 
mexicano-catalana.
Presentació a càrrec de la vicepresidenta del CCLL, 
Joana Novau.

Dia 19
Grup Claror
Tertúlia: “Austeritat i consumisme”

Conferència
Títol: “L’Islam i els seus orígens”
Ponent: Ramon Ripoll, professor de lingüística 
jubilat.

Dia 22
Racó poètic dels divendres
L’Anna Maria Vintró, poetessa i en Ramon Ripoll, 
professor de lingüística, van presentar una roda de 
poetes oberta a tot el públic assistent.

Dia 24
Teatre
Títol: “Tres i no res”
Autor: Santiago Rusiñol.
A càrrec del grup: Casal de l’Espiga.
Coordinació: Josep Carles.

Dia 26
Grup Claror
Tertúlia: “Què són les al·lèrgies?”

Conferència
L’Institut Nova Història (INH) i el CCLL presenten 
el Cicle de Conferències d’Història. 
Títol: “La marina catalana i Malta” 
Ponent: Manel Capdevila, historiador.

Dia 27
Visita cultural per Barcelona
Lloc: Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya 
(C/Hospital, 56)

MARÇ 2019

Dia 3
Festa de Carnestoltes amb música en viu amb el 
teclista i cantant, Juan Carlos Benzal.

Dia 5
Grup Claror
Tertúlia: “Violadors i pederastes, una vergonya 
social”

Presentació de llibre
El Cercle Català d’Història organitza aquest acte.
Títol: “Ebre 1938. Imatges d’una batalla”
Autors: Francesc Xavier Hernàndez Cardona, 
historiador i catedràtic de didàctica de les Ciències 
Socials de la UB i Mar Hernàndez Pongiluppi, 
il·lustradora.

Dia 8
Sessions descoberta lectora
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”, 
per Joana-Alba Cercós. 
Tema: “Poesia i llibertat”
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Racó poètic dels divendres
L’Anna Maria Vintró, poetessa i en Ramon Ripoll, 
professor de lingüística, van presentar una roda de 
poetes oberta a tot el públic assistent.

Dia 12
Grup Claror
Tertúlia: “El Mediterràni, vincle d’unió o separació 
d’Europa-Àfrica?”

Dia 19
Grup Claror
Tertúlia: “Com integrar els immigrants a la llengua 
catalana?”

Conferència
L’Institut Nova Història (INH) i el CCLL presenten 
el Cicle de Conferències d’Història. 
Títol: “El llinatge Abela de Malta, hereu dels 
orígens de la baronia d’Abella del Pallars Jussà 
(segles XI-XV)”
Ponent: Josep Abella, historiador.

Dia 21
Presentació de llibre
Títol: “Sixena: La croada de la memòria”
Autor: Francesc Canosa, periodista.
Presentació a càrrec del President del CCLL, Jesús 
Escales.

Dia 22
Racó poètic dels divendres
L’Anna Maria Vintró, poetessa i en Ramon Ripoll, 
professor de lingüística, van presentar una roda de 
poetes oberta a tot el públic assistent.

Dia 24
Actuació musical
El pianista Josep Lluís Viladot va interpretar 
“Muzyka Polska: Chopin, els altres polonesos i el 
seu llegat” 

Dia 26
Dinar Groc
El Centre Comarcal Lleidatà organitza aquest dinar 
solidari per ajudar econòmicament els familiars 
dels presos i exiliats polítics catalans.

Grup claror
Tertúlia: “Cal que s’aprengui la història de 
Catalunya?”

Presentació de llibre
Títol: “1-O. Basat en fets reals” Autors:  Pere 
Gilart, Imma González, Gerard Martínez i Abel 
Pujol.
Amb la presència de Betona Comín.

Dia 30
Visita cultural per Barcelona
Lloc: Palau Requesens (C/Bisbe Caçador, 3)

Dia 31
Teatre                            
Monòleg titolat “Culékulé” interpretat per l’Albert 
Capel.
Coordianció: Josep Carles.
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Dins del bloc de Cultura volem fer 
especial esment de les activitats 

relacionades amb la POESIA al RACÓ 
POÈTIC DELS DIVENDRES (abans 
Cafè dels Dissabtes), amb assistència d’un 
públic molt fidel.

GENER 2019

Dia 11
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i el 
professor de Lingüística i poeta Ramon Ripoll 
i Arcarons, van presentar una roda de poetes 
oberta a tot el públic assistent.

Dia 25
Anna Maria Vintró i Robert, poetessa, i el 
professor de Lingüística, Ramon Ripoll i 
Arcarons, van presentar una roda de poetes 
oberta a tot el públic assistent.

FEBRER 2019

Dia 08
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i el 
professor de Lingüística i poeta Ramon Ripoll 
i Arcarons, van presentar una roda de poetes 
oberta a tot el públic assistent.

Dia 22
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i el 
professor de Lingüística i poeta Ramon Ripoll 
i Arcarons, van presentar una roda de poetes 
oberta a tot el públic assistent.

MARÇ 2019

Dia 08
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i el 
professor de Lingüística i poeta Ramon Ripoll 
i Arcarons, van presentar una roda de poetes 
oberta a tot el públic assistent.

Dia 22
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i el 
professor de Lingüística i poeta Ramon Ripoll 
i Arcarons, van presentar una roda de poetes 
oberta a tot el públic assistent.
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Vista general de l’acte. (25·01·19)

RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES

L’Esperança, una poetessa habitual, amb els coordinadors de 
la secció, l’Anna Mª Vintró i en Ramon Ripoll. (11·01·19)

Els coordinadors de la secció, l’Anna Mª Vintró i en Ramon 
Ripoll. (11·01·19)

Un espontani poeta recitant al costat dels coordinadors. 
(08·02·19)

Públic assistent a l’acte.. (08·02·19)

La Nati, una poetessa habitual, amb els coordinadors de la 
secció, l’Anna Mª Vintró i en Ramon Ripoll. (25·01·19)
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Públic assistent a l’acte. (22·03·19) Els coordinadors de la secció, l’Anna Mª Vintró i en Ramon 
Ripoll. (22·03·19)

Vista general de l’acte. (22·02·19) Espontanis poetes recitant, juntament amb els coordinadors. 
(08·03·19)

Vista general de l’acte. (08·03·19)
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“Els comtes-reis de Barcelona (i Tarragona)” (08·01·19) 
Vista general de l’acte.

CONFERÈNCIES

“Els comtes-reis de Barcelona (i Tarragona)” (08·01·19) 
L’historiador Ivan Gimenez en plena conferència.

“Els comtes-reis de Barcelona (i Tarragona)”

“Configuració / Ajustaments i funcionament de les Apps 
més usuals dels smartphones”.  (24·01·19) 
El professor d’informàtica del CCLL, Antoni Maria Badia, durant 
la xerrada.

“Configuració / Ajustaments i funcionament de les Apps 
més usuals dels smartphones”.  (24·01·19) 
Vista general dels assistents.

“Configuració / Ajustaments i funcionament de les Apps més usuals dels smartphones”

“Configuració / Ajustaments i funcionament de les Apps 
més usuals dels smartphones”.  (24·01·19) 
El professor d’informàtica del CCLL, Antoni Maria Badia, 
responent els dubtes dels participants.
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“Els ports a l’època antiga”, acte organitzat pel Cercle 
Català d’Història. (29·01·19) 
El President del CCH, Joaquim Ullan, i el ponent, Antoni 
Jaquemot. 

“Els ports a l’època antiga”, acte organitzat pel Cercle Català d’Història.

“Mite i realitat de la descoberta i colonització espanyola 
d’Amèrica” (14·02·19) 
Públic assistent.

“Mite i realitat de la descoberta i colonització espanyola 
d’Amèrica” (14·02·19) 
Vista general de l’acte.

“Mite i realitat de la descoberta i colonització espanyola d’Amèrica”

“Els ports a l’època antiga”, acte organitzat pel Cercle 
Català d’Història. (29·01·19) 
Vista general de l’acte.

“Els ports a l’època antiga”, acte organitzat pel Cercle 
Català d’Història. (29·01·19) 
Públic assistent a l’acte.

“Mite i realitat de la descoberta i colonització espanyola 
d’Amèrica” (14·02·19) 
La ponent, Margarita Barjau, durant la conferència.
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“L’Islam i els seus orígens” (19·02·19) 
El ponent, Ramon Ripoll, professor de Lingüística jubilat, durant 
la xerrada.

“L’Islam i els seus orígens”

“La marina catalana i Malta” (26·02·19) 
L’historiador, Manel Capdevila, en plena conferència.

“La marina catalana i Malta” (26·02·19) 
Públic assistent a l’acte.

“La marina catalana i Malta”

“L’Islam i els seus orígens” (19·02·19) 
Públic assistent a l’acte.
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El llinatge Abela de Malta, hereu dels orígens de la baronia 
d’Abella del Pallars Jussà (segles XI-XV)” (19·03·19) 
Vista general de l’acte.

El llinatge Abela de Malta, hereu dels orígens de la baronia d’Abella del Pallars Jussà (segles XI-XV)”

El llinatge Abela de Malta, hereu dels orígens de la baronia 
d’Abella del Pallars Jussà (segles XI-XV)” (19·03·19) 
L’historiador, Josep Abella, durant la xerrada. 
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“L’espero mentre la imagino”  (15·01·19) 
L’autor amb diverses personalitats.

PRESENTACIONS DE LLIBRES

“L’espero mentre la imagino”  (15·01·19) 
El membre de la Junta de Govern del CCLL, Joan Miquel Peguera, 
l’autor, Toni Rodés i el periodista Pep Borrell.

“Ebre 1938. Imatges d’una batalla”. Acte organitzat pel 
CCH (05·03·19) 
Vista general de l’acte. 

“Ebre 1938. Imatges d’una batalla”. Acte organitzat pel 
CCH (05·03·19) 
El President del CCH, Joaquim Ullan, i l’autor, Francesc Xavier 
Hdz. Cardona.



Butlletí informatiu • abril 2019 • 27

“Sixena: La croada de la memoria”. (21·03·19) 
El President del CCLL, Jesús Escales fent la presentació de l’acte. 
Al seu costat, l’autor, Francesc Canosa.

PRESENTACIONS DE LLIBRES

“Sixena: La croada de la memoria”. (21·03·19) 
El President del CCLL, Jesús Escales i l’autor del llibre, Francesc 
Canosa. 

“1-O. Basat en fets reals” (26·03·19) 
La Betona Comín dient unes paraules, acompanyada dels autors.

“1-O. Basat en fets reals” (26·03·19) 
Vista general de l’acte.

“Sixena: La croada de la memoria”. (21·03·19) 
Vista general de l’acte. 



Butlletí informatiu • abril 2019 • 28VISITES CULTURALS PER BARCELONA

Ens fa molta il·lusió que la proposta 
de fer aquesta activitat sorgís dels 

socis del Centre, concretament de Carmen 
Martin i  Mª José López. 
Entre elles dues i secretaria s’han coordinat 
les visites i esperem que el proper curs us 
animeu a participar-hi, tant per suggerir 
nous llocs  com per apuntar-vos-hi.
Us en deixem un petit recull fotogràfic.

 

Dimecres, 23 de gener. Visita a la Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona
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Dimecres 27 de febrer. Visita a Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
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Dissabte 30 de març. Visita al Palau Requesens 
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ASSOCIACIONS COL·LABORADORES
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FRASES FETES...
 
“Abril fa la flor, maig fa l’honor..”

Don Jaume en Sant Jeroni

Per veure bé Catalunya,
Jaume I d’Aragó
pujà al cim de Sant Jeroni
a l’hora en què hi surt el sol;
quin pedestal per l’estàtua!
pel gegant, quin mirador!
La àligues que hi niaven 
al capdamunt, li fan lloc;
sols lo cel miraven elles,
ell mira la terra i tot;
que gran li sembla i que hermosa
l’estimada del seu cor.

Jacint Verdaguer
Versos parcials extrets de la seva obra 
“Pàtria”

Retrat anònim del rei Jaume el Conqueridor. Còpia 
d’un retaule medieval de finals del S. XVI. Ajunta-
ment de Palma de Mallorca

«No es, donchs, la llengua cathalana una 
gerga ó un dialéctich obscur, voluntari y 
difícil de entendrer, com falsament pensan 
alguns, sino propria y verdadera llengua; 
puix consta de totas las parts de que déu 

constar una llengua, com son noms, pro-
noms, verbs, particips, preposicions, ad-
verbis, interjeccions y conjunccions, y de 
totas las veus ab que cada nació expressa 
sos conceptes.”

«Ha estat dita llengua per molts anys llen-
gua de corts, la ques parlava en lo palaci, y 
molt apreciada del senyor rey don Jaume y 
demés reys de Aragó. Tots nostres privile-
gis, indults, decrets, capitols, constitucions 
y altres documents de la antiguitat y cons-
tituciones y otros documents son impre-
sos en cathalá. Aquesta es la llengua ques 
parla, no sols en Cathalunya, sino en Va-

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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lencia, Rosselló, Mallorca, Menorca y en 
altras parts, ahont los cathalans la portaren 
ab sas conquistas. Alguns pensan que pro-
vé del llemosi; pero lo cert es que es filia 
legitima de la llatina, y tal vegada mes que 
moltas altras, que se aprecian de serho de 
tan noble mare.»

Florencio Janer
Revista de Cataluña,pg 197-198.

El “Mons Iovis” (Montjuïc) i altres consi-
deracions sobre els ibers

De Mons Iovis (Montjuïc) el tenim docu-
mentat en el “Chorographia Liber secun-
dus” de Pomponius Mela: “...parva flumina 
Baetulo iuxta Iovis montem, Rubricatum in 
Barcinonis litore,…”, malgrat que no s’hagi 
trobat cap resta d’un possible monument. 
Cal entendre que el nom ibèric de Bàrkeno 
“Barcelona” els sonava als romans molt a 
prop del déu púnic Barqa equivalent al Jú-
piter romà. No fóra estrany que a la “mun-
tanya de Bàrkeno” la romanitzessin amb el 
nom romà: Mons Iovis. Els romans, com se 

sap, eren enemics dels púnics, dels cartagi-
nesos. Kart Hadtha n’era la capital situada 
al costat de l’actual Tunis.
La primera notícia que es té dels ibers està 
en la denominació geogràfica que van fer 
els grecs de la Península: Ibèria-Hipèria 
“més enlla”. Ho diu Estrabó: “Ibèria o si-
gui Occident” (Llibre III de la seva Geo-
graphia). Així, doncs, tot el que hi havia a 
Ibèria era “iber”. Els primers rius “ibers” 
van ser el Tinto i l’Odiel a Huelva, eren na-
turalment els més ibers, més occidentals, 
encara que el riu iber més conegut va ser 
l’Ebre (Hiberus). Iber, en principi, era un 
adjectiu que atansava a tots els naturals de 
la Península. Desprès de diverses onades 
d’invasions celtes el nom d’ “iber” el van 
aplicar a aquells que mantenien la llengua 
original, no celta, ni la dels colons (pú-
nics, grecs o romans). L’espai geogràfic 
reduït d’aquests “ibers” era l’Andalusia 
occidental, tot el llevant peninsular, la vall 
de l’Ebre acabant a Saragossa i, fins que 
no van passar a mans dels gals, arribava a 
Narbona. Els d’Aquitània, que no eren cel-
tes, s’entenien amb els ibers perquè parla-
ven la mateixa llengua (Estrabó). Els ibers 

de la banda peninsular del Pirineu eren els 
baskuns.

Els mites de l’Odissea, Ulisses i Heracles, 
ja parlen dels reis tartessos Argantoni, 
Gàrgoris, Habis i Gerió, i d’una possible 
ciutat de Tarsis, una mesopotàmia ibèrica, 
nom grec que vol dir entre rius, entre el 
Guadalquivir i el Guadiana. En basc ‘tarte’ 

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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és “entre” i ‘istil’ “pantà, bassa”, ‘its-aso’ 
“mar” (literalment “bassa llunyana”, ‘asao’ 
“lluny”). ‘Is(til)tarte’ “Entre basses”.
La Península Ibèrica ja estava habitada 
des de l’edat de pedra. Se saben invasions 
orientals i africanes com la de la cultura de 
l’Argar de l’edat de bronze, possible ante-
cedent de la cultura ibèrica.
Les aportacions ibèriques al món grec 
d’aleshores són els al·ludits mites dels tar-
tessos, les mines de tot tipus, or, argent, 
plom, coure, estany, ferro... El nom de Tar-
sis surt a la Bíblia.

Antoni Jaquemot Ballarins

Cercle Català d’Història

“SÀPIENS”
VETO i CENSURA DES DEL MÓN 
ACADÈMIC CATALÀ?

No es poden pretendre “desmuntar certes 
coses” com la tesi de la Catalanitat de Co-
lom o la possible sortida des del port de 
Pals en comptes de Palos (Huelva) per part 

d’historiadors acadèmics a través d’un ar-
ticle d’opinió o entrevista, els quals no són 
investigadors especialitzats en la temàtica 
colombina i tampoc han realitzat mai cap 
aportació pròpia, documental o arxivística 
nova i inèdita que no sigui només la de do-
nar suport a allò que diu la “Història oficial 
Espanyola”.
Una història colombina espanyola defensa-
da per historiadors catalans que no conei-
xen el tema ni l’han treballat mai, davant 
dels més de 100 anys d’investigadors es-
pecialitzats de diversos i diferents països, 
especialment catalans, davant també de la 
ingent quantitat de documents en arxius 
catalans i internacionals, que demostren la 
participació de Catalunya i de catalans en 
molts aspectes de la Descoberta d’Amèrica 
no deixa de sorprendre i fa pensar en quina 
deu ser la raó per tant d’ èmfasi en la de-
fensa de la “història oficial espanyola”.
Tampoc s’entén que el món universitari 
català no tingui interès a fer una revisió i 
treballar a fons la història feta per Espan-
ya sobre d’Amèrica, la qual en bona part 
es basa en treballs altament criticats per 
França i altres països durant el S. XIX que 

al·leguen el poc rigor dels estudis espan-
yols sobre Amèrica i perquè argumenten 
que la historiografia espanyola es basa en 
dades extretes de llibres fets per copistes, 
en treballs de mala qualitat basats en docu-
ments, la major part dels quals són còpies 
perquè els originals estan desapareguts o 
són trasllats. Aquest és doncs el rigor a què 
fan al·lusió els historiadors crítics?
Una amalgama de dades i corpuscle divers, 
de poc rigor i amb una base feble.

També defensen un origen genovès contra-
posat a la catalanitat demostrada per Luís 
Ulloa als anys 20-30 en el fòrum interna-
cional americanista més important del món, 

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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el Congrés Internacional d’Americanistes 
“ on l’erudit demostrà que l’origen de Co-
lom era sense cap mena de dubte, català.
Per cert! l’il·lustre investigador també rebé 
els atacs de la premsa estatal i d’una part 
del món acadèmic espanyol i català que 
anaven de bracet en aquells anys...
Pel que fa a la polèmica del port de Pals, 
recordar també que, de manera sorprenent, 
continuen negant l’existència del mateix 
quan està demostrada a través de docu-
ments o fonts primàries de l’arxiu de la 
Corona d’Aragó i altra documentació en 
altres arxius i fonts diverses, ara ja des del 
S. XIII fins al S. XVIII.
La documentació existeix.
Actualment, hi ha un port, i tenim el jaci-
ment de la vila marinera de Pals, protegit 
a instàncies del CCH per part de la Gene-
ralitat de Catalunya, descobert l’any 2011, 
que estem actualment estudiant. I proba-
blement, aviat hi haurà novetats.
Així doncs, cal entendre que el món acadè-
mic o millor dit, una part d’ell, promou la 
censura i el veto dins l’àmbit de la recerca 
colombina?

Espero que aquesta no sigui la finalitat per-
què si no ...seria un escàndol. 

Antoni Jaquemot Ballarins
Cercle Català d’Història

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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VINE I AJUDA’NS A MUNTAR ELS 
SOMNIS DE BRESSOLA!

La 16a edició de la Bressolada, la festa 
de les escoles catalanes La  Bressola, 

tindrà lloc el pròxim dissabte 25 de maig, a 
l’estany de Sant Esteve del Monestir. Des-
prés que la darrera festa s’emmarqués en 
la commemoració de l’Any Pompeu Fabra 
enguany la festa té per lema “Muntarem 
els Somnis de Bressola” i començarà amb 
un pregó a càrrec de Gerard Jacquet i Ma-
rie Giné.

Després donarem pas a la cantata “La dona 
d’aigua de lanós”, del poeta Jordi Pere 
Cerdà, musicada per en Francesc Bitlloch 
amb Adrià Bonjoch i David Codina, prota-
gonitzada per tot l’alumnat de l’escola.
Al migdia, es podrà gaudir d’un dinar po-
pular a les parades de menjar i beure orga-
nitzades per les associacions de famílies i 
els equips de les escoles i del col·legi.
A més de jocs, tallers, música i exposi-
cions la jornada tindrà l’espectacle “Circus 
Show” de la Cia: ACTUA i una actuació 
castellera de les colles de Catalunya Nord.
Els Amics de la Bressola us convidem a 
celebrar amb nosaltres la nostra festa po-
pular. Ja ho sabeu, dissabte dia 25 de maig 
tothom cap a Catalunya del Nord a la Bres-
solada 2019!

AMICS DE LA BRESSOLA
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Ja està en marxa la 5a temporada del 
Parlem de Salut!!! Cinc anys que 

compartim amb vosaltres la nostra expe-
riència com a professionals de la salut. 
Espai possible gràcies a l’aliança entre 
Integral, centre mèdic i de salut, s.l. i 
el Centre Comarcal Lleidatà al qual 
agraïm l’acollida un any més. Aprofitem 
per anunciar-vos que a partir d’ara ens 
presentarem amb una nova marca: 
Ha arribat la primavera i, tot esperant que 
plogui aviat, Integral, medicina integra-
tiva i escola de salut, conjuntament amb 
el Centre Comarcal Lleidatà que tan bé 
ens acull hem preparat per al Parlem de 
Salut dues xerrades. Una serà el proper 
16 d’abril a les 19h. Naturisme, més en-
llà del veganisme a càrrec de Pedro Ró-
denas, metge naturista i, l’altra el 21 de 
maig a les 19h. Cinc eines bàsiques per 
cultivar la pau a càrrec de Rosa Chacón, 
mestra formada en logopèdia, mediació i 
mètode Tomatis®. 

A més a més els oferim en el present but-
lletí l’article SÍNDROME METABÒLICA: 
Obesitat, hipertensió, colesterol, trigli-
cèrids i glucosa elevats, de Pedro Róde-
nas, metge naturista ,que segur que serà 
del seu interès. 
Amb aquestes dues xerrades i l’article 
clourem aquesta temporada del Parlem de 
Salut per gaudir de la pausa de l’estiu.

Rosalina Sicart

Coordinadora del Parlem de Salut

INTEGRAL. MEDICINA INTEGRATIVA. ESCOLA DE SALUT
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SÍNDROME METABÒLICA: Obesitat, 
hipertensió, colesterol, triglicèrids i 
glucosa elevats

La síndrome metabòlica és una suma de 
factors que avui dia està molt present 

en la nostra societat, i és el resultat de la 
sobrealimentació que es tradueix en el que 
podríem anomenar malalties de dipòsit o 
excés. Dipòsit de greix en els adipòcits, 
excés de proteïnes i greix que s’acumula 
a les artèries i capil·lars dificultant el flux 
de glucosa, insulina i líquids cap a l’espai 
intersticial i les cèl·lules, acumulant-se en 
sang i donant lloc a diabetis de l’adult i la 
hipertensió.
Les persones amb aquests factors tenen 
més risc de patir una arteriopatia co-
ronària (angina de pit o infart de miocar-
di) o un accident cerebrovascular (ictus), 
i moltes vegades acaben polimedicats.

El cas del Lluís
El Lluís és un home de 58 anys que acu-
deix a la consulta perquè fa temps que no 
es troba bé. Des de l’adolescència sempre 

ha arrossegat un problema d’obesitat, i fa 
aproximadament tres anys que es medica 
perquè la tensió arterial la té alta. En les 
analítiques els triglicèrids i el colesterol 
són una mica elevats, però fa dues set-
manes que es va fer l’última i els valors 
s’han disparat: 320 mg / dl de triglicèrids, 
quan el normal és inferior a 150, i 280 mg 
/ dl de colesterol total amb un colesterol 
bo (HDL) molt baix, de 38 mg / dl.
A més, el sucre (glucèmia) li surt per pri-
mera vegada alt (160 mg / dl en dejú). 
Totes aquestes circumstàncies li han fet 
prendre la decisió, abans de començar 
a prendre els fàrmacs que li proposen, 
d’acudir a la nostra consulta per veure si 
pot corregir tots aquests problemes sense 
medicació.

La història clínica
Com a antecedents patològics refereix una 
intervenció quirúrgica d’apendicectomia 
i una extirpació de la vesícula biliar per 
litiasi. Està separat i sense fills. Viu sol en 
un pis al centre de la ciutat. Té un treball 
sedentari i de responsabilitat, ja que és di-

rector d’una oficina bancària, cosa que li 
comporta molt estrès.
No fa activitat física. Comenta que no té 
temps. Arriba a casa cansat i sense ganes 
de fer res. No fuma. Pren tres cafès amb 
sucre i una cervesa diàriament. El cap de 
setmana pren alguna copa de licor i un pa-
rell de coca-coles.
Durant els àpats beu un o dos gots d’aigua. 
El seu trànsit intestinal és d’una vegada 
cada dos dies i amb certa dificultat.
Esmorza i menja fora de casa i la dieta 
que segueix és bàsicament rica en pro-
teïnes i greixos animals (embotits, carns, 
làctis, ous ...), pastes refinades (abundant 
pa, pizzes, pasta ...) i dolços com a postres 
(flam, gelat, pastís ...) o esmorzar (brioi-
xeria en el cafè matinal). En canvi, a pe-
nes pren fruita, amanida i verdura. Dorm 
tot just sis hores i mitja al dia i s’aixeca 
cansat.
Mesura 1,69 cm i pesa 91kg, la tensió ar-
terial a la consulta és 14/9 i el pols 76/
minut.
Mentre recollim tota aquesta informació, 
ell mateix és conscient de tot el que pot 
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millorar els seus hàbits. En realitat, fa 
temps que s’ho planteja, però les altera-
cions en l’última analítica li han donat la 
motivació definitiva per iniciar un canvi.
Anàlisi de la situació
Un cop recollides les dades de la història 
clínica, les relacionem amb el seu estat 
de salut. La sobrealimentació proteica i 
greix i de productes refinats, acompanya-
da  d’una vida sedentària, com a base de 
la seva obesitat crònica. Parlem de com 
aquests aliments, juntament a l’alcohol, 
també eleven els nivells de greix en sang 
(triglicèrids i colesterol), i la glucèmia per 
l’estrès que rep el pàncrees amb l’entrada 
massiva de sucres, inclosos els procedents 
de dolços i begudes edulcorades.
Li recordo que la cafeïna, present en el 
cafè i la coca-cola, és un estimulant i un 
factor hipertensiu, que se suma a l’estrès i 
l’esforç que pateix el cor en mobilitzar de 
forma quotidiana un excés d’uns 20 kg.

Proposta de reset vital
A grans canvis, grans resultats. Li propo-
so fer un reset vital. Aturar, netejar i re-

iniciar amb nous hàbits. Ell té ganes de 
tornar a agafar el control de la seva vida, 
i se sent il·lusionat, però té dubtes sobre 
si serà capaç.
Li comento que la medicació de la hi-
pertensió no podrà deixar-la, almenys de 
moment, i que les estatines i la medicació 
hipoglucemiant no la prengui fins que ve-
gem la resposta del cos després del trac-
tament.
El pla és fer, un temps curt, 15 dies, una 
dieta depurativa i hipocalòrica per dismi-
nuir pes, depurar i abaixar els nivells de 
triglicèrids, colesterol i glucosa. En aques-
tes dues setmanes haurà d’evitar els hàbits 
tòxics: alcohol, cafè i coca-cola. No tindria 
sentit estar netejant per una banda i “embru-
tant” per una altra. Li adverteixo que tindrà 
segurament cefalea important els dos pri-
mers dies a causa del “mono” o síndrome 
d’abstinència de la cafeïna, i que després 
desapareixerà per no tornar. Amb la baixa-
da de pes i la supressió de la cafeïna també 
la pressió arterial podrà disminuir.
La dieta inclou un brou depuratiu que 
prendrà amb el suc de llimona i una cu-

llerada de llevat de cervesa vint minuts 
abans de cada menjar, tres vegades al dia. 
L’esmorzar és fruita àcida sense límits 
(taronja, mandarines, kiwi, maduixots, 
pinya). A mig matí igual que a mitja tarda 
poma o pera. El menjar i el sopar seran 
un plat d’amanida variada seguit d’un de 
verdura amb una patata mitjana. No hi ha 
límits de quantitat, excepte en l’oli, que 
serà de primera premsada en fred.
Li recepto fitoteràpia per ajudar el fetge 
en la neteja (boldo, carxofera ...) i per a 
disminuir l’ansietat (valeriana, passione-
ra, flor de taronger ...)
Li aconsello una dutxa matinal amb ras-
pallat i aigua freda final, per estimular la 
circulació i augmentar l’elasticitat vas-
cular (dilatació amb la calor i contracció 
amb el fred). El raspallat, a més, ajuda a 
mobilitzar el greix dels adipòcits i elimi-
na les cèl·lules mortes de la pell (exfolia). 
De moment no li indico exercici per no 
incrementar el seu aclaparament per falta 
de temps.
Li demano que controli a la farmàcia, a 
l’inici i al final del tractament, la tensió 
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arterial, la glucèmia, el colesterol i els tri-
glicèrids.

Al cap de dues setmanes
El Lluís torna a la consulta i el primer que 
fem és una valoració del tractament. Ell 
es puntua de l’1 al 10 segons el seguiment 
dels hàbits tòxics, la dieta, la fitoteràpia i 
les aplicacions, la qual cosa a mi em ser-
veix per veure resultats en funció del que 
s’ha fet.
La veritat és que està sorprès perquè li ha 
costat menys del que pensava, i a més es 
troba més content, perquè el fet de con-
trolar ell mateix la situació, i fer allò que 
feia temps volia fer i no aconseguia, li ha 
augmentat molt l’autoestima. Això sí, re-
fereix que els dos primers dies la cefalea 
va ser important, però li va servir per ser 
conscient de com estava d’ “enganxat”  a 
la cafeïna.
Ha perdut pes (4kg) i volum, i per tant 
es troba més lleuger i vital. A més, va de 
ventre un cop cada dia, sense dificultat. 
La glucèmia s’ha normalitzat (105 mg / 
dl) i els triglicèrids (240 mg / dl) i el co-

lesterol (230 mg / dl), han disminuït de 
forma important en sang. Això és un fet 
habitual amb aquest reset inicial. Després 
costa més mantenir-lo. La tensió arterial 
s’estabilitza en valors normals, però una 
mica més baixos (12/7,5).
Comenta que la dutxa matinal l’espavila 
molt, fins al punt que no troba a faltar el 
cafè.
Li indico que segueixi el mateix tracta-
ment tres setmanes més, intentant fer una 
passejada diària d’una hora, ja que està 
més animat i se sent més lleuger. La die-
ta la vam ampliar amb proteïna vegetal: 
3 vegades a la setmana tofu i 2, seitan 
d’espelta, a la planxa, sense fregits. Ell 
em comenta si pot ser proteïna animal, ja 
que la nota molt a faltar, i llavors li re-
comano que canviï el tofu per peix i el 
seitan per carn d’au ecològica.

Evolució
Han passat tres mesos i  el Lluis pesa 
75kg, i excepte la medicació hipotensora 
que s’ha disminuït, però que no ha estat 
possible suprimir, hem aconseguit norma-

litzar glucèmia, triglicèrids i colesterol. A 
partir d’ara farem un seguiment a llarg 
termini per vigilar si es mantenen en ni-
vells correctes o si cal complementar amb 
fitoteràpia o altres preparats, abans de re-
córrer a la medicació farmacològica.
Per arribar fins aquí i com a ajuda per 
reduir els últims quilos que són els més 
difícils, ha fet els dos últims mesos una 
sessió setmanal de massatge per mobi-
litzar greix, acompanyat de drenatge li-
mfàtic, ja que el sistema limfàtic és per 
on s’elimina el greix.
Li proposo passar ja a una dieta completa 
i equilibrada de manteniment, i a mante-
nir una activitat física regular, i per des-
comptat l’ús de l’aigua freda al final de la 
dutxa o bany. Pel que fa als hàbits tòxics, 
li recomano que els deixi per a situacions 
puntuals (si és que els necessita). Li acon-
sello, que iniciï ja un treball psicofísic per 
regular més la tensió arterial (relaxació, 
meditació, sofrologia ...), ja que l’estrès 
es manté, tot i que ho visqui millor.
Vam quedar de veure’ns al cap de sis 
mesos o quan ell ho necessiti.
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Conclusió
La síndrome metabòlica és una situació 
de risc per a la salut, que amb un canvi 
d’hàbits i d’actitud del pacient pot co-
rregir-se de forma important, sobretot si 
es tracta a l’inici, i encara que el resultat 
no sigui sempre cent per cent el desitjat, 
i es faci imprescindible prendre alguna 
medicació, la qualitat de vida augmenta 
i la possibilitat que apareguin les compli-
cacions (angina, infart o ictus), o altres 
patologies, disminueix en adquirir la per-
sona el coneixement en recursos de salut.
                                                  
                                                                                                  
Pedro Ródenas

(Metge Naturista)
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FOTOGRAFIES DE LES NOSTRES ACTIVITATS,
CURSETS I TALLERS
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Classe de puntes al coixí
Alumnes a la classe de puntes al coixí amb la 
professora Montserrat Boqué

Coral Terra Ferma
Alumnes de la Coral Terra Ferma, amb el director 
Jordi Roma

Classe de francès
Alumnes a la classe de francès del professor Sr. 
Rouanet

Classe d’anglès
Alumnes de la classe d’anglès amb el professor 
Jesús Escales

Grup Claror
Participants de les tertúlies Grup Claror

Espai d’escacs, cartes i dòmino
Socis gaudint de l’aula d’escacs, cartes i dòmino

Classe d’informàtica
Classe d’informàtica dels dimecres amb el 
professor Antoni Maria Badia
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Amb el suport de:


